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என்னால் 
முடிந்தவனர 
இஜயசுனவக் 
காட்ட 
ஜவண்டும்

 

ோனின் டபக்கி கனடிய ச�ண்கள் பதசிய அணிக்கோக 
விலளயோடும் ஒரு சதோைில்முலற சோக்கர் வரீர் ஆவோர். 
அசமரிக்கோ மற்றும் கனைோவின் இரை்லை குடிமகளோன 
ேோனின் அசமரிக்கோவின் சகோலரோபைோவில் �ிறந்தோர், 
ஆனோல் இ�்ப�ோது கனைோவில் வசிக்கிறோர். அவர் 2016 ரிபயோ 
டி சேனிபரோ ஒலிம்�ிக்கில் சவண்கலம் சவன்ற கபனடிய 
அணியின் ஒரு �குதியோக இருந்தோர், அங்கு அவர் மூன்று 
பகோல்கலள அடித்தோர் மற்றும் ஓர் ஆை்ைத்லதத் தவிர மற்ற 
அலனத்லதயும் சதோைங்கினோர்.
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“[ஆ]னால் கர்த்தனர நம்புகிறவர்கள் தங்கள் பலத்னதப் 
புதுப்பிப்பார்கள். அவர்கள் கழுகுகள் ஜபான்ற சிறகுகளில் 

உயருவார்கள்; அவர்கள் ஓடுவார்கள், ஜசார்வனடய மாட்டார்கள், 
அவர்கள் நடப்பார்கள், மயக்கம் அனடய மாட்டார்கள்.”  - ஏசாயா 40:31
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 2015 உலகக் பகோ�்ல�க்குச் சசல்லும் அணியில் பசர நோன் நிலறய தியோகம் 
சசய்பதன். அந்த ஆண்டின் சதோைக்கத்தில் நோன் எனது சசோந்த நோை்லையும், எனது 
குடும்�த்தினலரயும், நண்�ர்கலளயும், �ள்ளிலயயும் விை்டு சவளிபயறிபனன். 
நோன் எண்ணற்ற மணிபநரங்கலள தயோர்�டுத்திக் சகோள்ளவும் �யிற்சியளிக்கவும் 
சசலவிை்பைன், ஆனோல் இன்சனோரு ச�ண்ணுைன் பசர்ந்து, உலகக் பகோ�்ல�க்கு 
முன்னர் அணியிலிருந்து கலைசியோக நீக்க�்�ை்பைன். உலகக் பகோ�்ல� ப�ோை்டிகளில் 
கனைோலவ�் �ிரதிநிதித்துவ�்�டுத்த நோன் �யிற்சியளித்த அணிலய என் 
�டுக்லகயில் இருந்து �ோர்த்பதன்.
 நோன் பதவோலயத்தில் வளர்ந்து, ஓர் இலளஞனோக என் வோை்க்லகலய 
கிறிஸ்துவுக்கு அர்�்�ணித்திருந்தோலும், கிறிஸ்துவின் சீைரோக இரு�்�தன் 
அர்த்தம் என்ன என்�லதக் கண்டு�ிடிக்க நோன் இன்னும் முயற்சிக்கிபறன். எனது 
விலளயோை்டிலிருந்து எனது அலையோளத்லத �ிரிக்க சிரம�்�ை்பைன். நீங்கள் ஒரு 
விஷயத்தில் அதிக பநரம் சசலவைிக்கும்ப�ோது - சோ�்�ோடு, துூக்கம், �யிற்சி, மீண்டும் 
அலதச் சசய்வது - அது கடினமோக இருக்கோது. எல்லோவற்றிற்கும் பமலோக, நோன் 
சநருங்கிய நண்�ர்கள் அல்லது குடும்�த்தினர் இல்லோத பவறு நகரத்தில் இருந்பதன். 
இந்த பநரத்தில் நோன் கைவுலளயும் அவர்மீதுள்ள நம்�ிக்லகலயயும் அதிகம் 
நம்�ியிருக்க பவண்டும், ஆனோல் நோன் அவ்வோறு சசய்யவில்லல. எனபவ நோன் 
�ை்டியலில் இருந்து நீக்க�்�ை்ை ப�ோது மனமுலைந்து ப�ோபனன். 
 ஆனோல் இபயசு கிறிஸ்துலவ நோன் விசுவோசித்ததோல், இது சோலலயின் முடிவு 
அல்ல என்�லத நோன் அறிபவன்; என் கலத அ�்�டி எழுத�்�ைோது. கைவுள் எனக்கு 
மற்சறோரு வோய்�்�ு லவத்திரு�்�லத இ�்ப�ோது நோன் கோண்கிபறன். அடுத்த ஆண்டு 
நோன் 2016 ரிபயோ ஒலிம்�ிக்கில் கனைோலவ�் �ிரதிநிதித்துவ�்�டுத்தும் அணியில் 
இலணந்பதன், அதில் நோங்கள் சவண்கலம் சவன்பறோம்! 
 என்னிைம் உள்ள திறலமயோல் நோன் ஆசீர்வதிக்க�்�ை்டிருக்கிபறன், நோன் 
சிறந்தவனோக இருக்க கடினமோக உலைக்கிபறன். கைவுளின் சசயல்முலறலய 
நம்�ி, அவர் எனக்குக் சகோடுத்த திறலன வளர்த்துக் சகோள்ள விைோமுயற்சியுைன் 
இரு�்�தன் மூலம், அவர் என் இதயத்திலும் என் வோை்க்லகயிலும் �ணியோற்றுவலதக் 
கண்டிருக்கிபறன். 
 2015 உலகக் பகோ�்ல� அணியிலிருந்து நீக்க�்�ை்ை ப�ோது, நோன் �ணிவு என்ற 
மிக�்ச�ரிய �ோைத்லதக் கற்றுக்சகோண்பைன். என்லனயும் என் உைன்�ிற�்�ுகலளயும் 
தோை்லமயோன விலளயோை்டு வரீர்களோக இருக்கும்�டி கற்�ித்த ச�ற்பறோர்களோல் 
நோன் வளர்க்க�்�ை்பைன். கிறிஸ்துலவ�் �ின்�ற்று�வர் ஒவ்சவோருவரின் ச�ரிய 
�ங்கும் இபயசுலவ�் ப�ோலபவ நம்மோல் முடிந்தவலர பதோற்றமளிக்க பவண்டும் 
என்று நோன் நம்�ுகிபறன். ஒரு முடிலவ எடுக்க பவண்டிய சூை்நிலலயில் நோன் 
இருக்கும்ப�ோசதல்லோம், “என் அணி வரீர் அல்லது �யிற்சியோளருக்கு நோன் சகோடுக்க 
விரும்�ும் நீடித்த கருத்து என்ன?” என்று என்லனபய நோன் பகை்டுக் சகோள்ள 
முயற்சி�்ப�ன். 
 மற்றவர்கள் என்லன இரக்கமுள்ளவரோகவும், கருலணயுள்ளவரோகவும், 
சிறந்த அணி வரீரோகவும், அபத பநரத்தில் களத்தில் கடின உலை�்�ோளியோகவும், 
இலைவிைோமல் இரு�்�வரோகவும் நிலனவில் சகோள்ள பவண்டும். அந்த இரண்டு 
விஷயங்களும் ஒன்றிலணந்து இருக்க முடியோது என்று நோன் நிலன�்�துண்டு 
- களத்தில் கடுலமயோக சசயல்�டுவதும், களத்திற்கு சவளிபய 
இரக்கமோகவும் - ஆனோல் கைவுள் ஒரு கோரணத்திற்கோகபவ எனக்கு ப�ோை்டி 
மன�்�ோன்லமலயக் சகோடுத்தோர் என்�து எனக்குத் சதரியும். நீங்கள் 
ப�ோை்டியோளரோக இல்லோமல் விலளயோை்டுகளில் சவகுதுூரம் சசல்ல 
முடியோது.
 நோன் ஒரு வரீரோக வளர்ந்து அதிக பகோ�்ல�கலள 
சவல்லும்ப�ோது, எனது தளம் சதோைர்ந்து வளரும், பமலும் 
அதிகமோபனோர் கவனி�்�ோர்கள். என்னோல் முடிந்தவலர 
இபயசுலவ�் ப�ோன்று என்னோல் முடிந்தவலர மக்களுக்கு 
கோை்ை விரும்�ுகிபறன். 
 எனக்கு மிகவும் �ிடித்த வசனம் ஏசோயோ 40:31, 
“கர்த்தலர நம்�ுகிறவர்கள் தங்கள் �லத்லத 
�ுது�்�ி�்�ோர்கள். அவர்கள் கழுகுகள் ப�ோன்ற 
சிறகுகளில் உயருவோர்கள்; அவர்கள் ஓடுவோர்கள், 
பசோர்வலைய மோை்ைோர்கள், அவர்கள் நை�்�ோர்கள், 
மயக்கம் அலைய மோை்ைோர்கள்.” நோன் இந்த வசனத்லத 
பநசிக்கிபறன், ஏசனன்றோல் எல்லோவற்லறயும் என் 
சசோந்த �லத்தோல் சசய்வதற்கு நோன் ச�ோறு�்�ல்ல 
என்�தற்கோன ஒரு முக்கியமோன நிலனவூை்ைல்  
இது. என்னோல் என் �லத்லத இபயசுவில் கோண 
முடிகிறது. நோன் கைவுளின் �ிள்லள என்�து  
ஒரு நிலனவூை்ைல் - அவருலைய சீைர்களோகிய  
நோம் இன்னும் விைி�்�ுைன் அறிந்திருக்க  
பவண்டும். நம்மோல் �திலலக் கண்டு�ிடிக்க  
முடியோதப�ோது அல்லது ப�ோதுமோன �லம்  
இல்லோதப�ோது, நோம் �ிதோவிைம் ஓைலோம்,  
அவர் �ுது�்�ித்தலலக் சகோண்டு வருவோர்.

பிடித்த 
வசனம்
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